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Podologiczne kapturki ścierne
i nośniki do kapturków ściernych

Innowacyjna

światowa nowość

z technologią zmiany koloru!

Termiczne kapturki ścierne
z 2-stopniowym wskaźnikiem
ostrzegawczym

lukas-podological.com

O firmie

Przyjaźni dla użytkowników, reagujący na potrzeby klientów,
innowacyjni i elastyczni: LUKAS – specjalista w dziedzinie
podologicznych kapturków ściernych i nośników do
kapturków ściernych
Gwarancja korzyści LUKAS:
„zawsze właściwe narzędzie”.
Nasza gwarancja korzyści obowiązuje już od ponad
80 lat. Nadal jesteśmy firmą rodzinną zarządzaną przez
właścicieli. Obecnie zatrudniamy około 650 pracowników
w różnych zakładach produkcyjnych korzystających z
najnowocześniejszej technologii. Nasze bogate i cenne
doświadczenie pozwala nam opracowywać innowacyjne
rozwiązania i produkować wysokiej jakości narzędzia.
LUKAS stał się dzisiaj specjalistą na międzynarodowym
rynku w branży podologicznej.

Wiedza LUKAS
Dzięki swoim zarejestrowanym patentom LUKAS słusznie
może uważać się za lidera technologii w sektorze narzę
dzi podologicznych. Dzięki stałej współpracy z podologa
mi i szkołami podologicznymi znamy specyfikę codziennej
pracy tej grupy zawodowej i związane z tym wymagania.
Zdobytą wiedzę wykorzystujemy do projektowania na
szych nowych produktów. Efektem są wygodne w użyciu,
dostosowane do potrzeb klientów produkty, które speł
niają wymagania ustawy o produktach medycznych.

Jakość LUKAS
Jakość jest motywem przewodnim naszej codziennej
pracy. Narzędzia LUKAS charakteryzują się niezmienną
doskonałą jakością. Używamy najlepszych surowców.
Nasz system zarządzania jakością spełnia rygorystyczne
wymagania normy DIN ISO 9001:2015. Znak CE potwier
dza, że nasze narzędzia zostały poddane procedurze
oceny zgodności. Dzięki temu są one zgodne z ustawo
wymi wymaganiami dla produktów medycznych. LUKAS
jest niezawodnym partnerem i gwarantem bezpieczeństwa.

Usługi LUKAS
Zamiast posługiwać się żargonem, mówimy zrozumiałym
językiem. Jesteśmy równorzędnym partnerem, który dora
dza klientom przy wyborze właściwego narzędzia. Warto
skorzystać z technicznych innowacji, dzięki którym można
oszczędzać czas i pieniądze. LUKAS gwarantuje i utrzymu
je niezmiennie wysoką jakość produktów, a dzięki
rozsądnej gospodarce magazynowej zapewnia
również krótkie terminy dostaw.

Kapturki ścierne i nośniki LUKAS do podologii (z prawej: brązowe nośniki do kapturków, jeszcze na etapie rozwoju)
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„Przekonało mnie łatwe, dokładne, i jednocześnie
delikatne zastosowanie podologicznych kapturków
ściernych firmy LUKAS. Również moi klienci są
zachwyceni i chętnie mnie polecają swoim znajomym”.
Maria Vlekke
podolożka z Troisdorfu
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Zalety produktu

Jakie zalety ma nasz podo
logiczny kapturek ścierny w
porównaniu z frezem, ściernicą
diamentową i skalpelem?
Podologiczny kapturek ścierny ma pod wieloma względami
lepsze właściwości i większą wydajność niż inne narzędzia
podologiczne:
• Kapturek ścierny LUKAS w porównaniu z frezami
i ściernicami diamentowymi jest znacznie tańszy.
• Kapturki ścierne LUKAS są dostępne w różnych rozmia
rach, kształtach i stopniach ziarnistości. Dzięki temu
można znaleźć rozwiązanie dopasowane dokładnie
do żądanego zastosowania. Kapturek podologiczny
LUKAS działa szybciej i precyzyjniej.

• Dzięki higienicznemu jednorazowemu użyciu kapturków
zarazki nie są przenoszone z jednego pacjenta na
drugiego. Wiedza łączy się tutaj z bezpieczeństwem
i dobrym samopoczuciem pacjenta.
• Stosowanie kapturka ściernego eliminuje niebezpie
czeństwo skaleczeń.
• Diabetycy podczas zabiegu czują się całkowicie bez
piecznie. Możliwe jest bezproblemowe i bezurazowe
leczenie przy obniżeniu progu odczuwania bólu i
temperatury pracy, a gojenie ewentualnych ran
odbywa się bez zakłóceń.

• Nie ma już kłopotliwego i długotrwałego czyszczenia
kapturka ściernego.

Nośniki do kapturków ściernych LUKAS
gwarantują najlepsze dopasowanie. Podczas
użycia kapturek jest mocno osadzony, a po
użyciu można go łatwo zdjąć i wymienić.
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Higieniczna ochrona ze
zdolnością do samooczyszczania
Skuteczna, a jednocześnie delikatna pielęgnacja podologiczna
i medyczna pielęgnacja stóp!
Dzięki bardzo nowoczesnej technologii pomarańczowy kapturek
LUKASPODO jest znacznie efektywniejszy niż porównywalne in
strumenty. Rezultat: usuwanie zrogowaciałego naskórka odbywa
się zdecydowanie szybciej i delikatniej, a skóra pozostaje gładka.
Podczas pracy z użyciem kapturka SK PODO wystarczy już
delikatny nacisk. Oczyszczane miejsce skóry jest narażone na
mniejsze zmęczenie – z wielką korzyścią dla pacjenta. Efekt
samooczyszczania zapewnia, że na powierzchni kapturka nie
osadzają się praktycznie żadne resztki skóry. Bez skompliko
wanej, czasochłonnej wymiany narzędzia można usuwać nawet
duże ilości zrogowaciałego naskórka.
Nośniki do kapturków ściernych LUKAS zapewniają dużą dokład
ność dopasowania kapturka. Podczas używania kapturek jest
przez cały czas mocno osadzony na nośniku. W razie potrzeby
można go bez problemu zdjąć i wymienić. Uwaga: zgodność
kapturka z wymaganiami WE jest zachowana tylko wówczas,
gdy są one używane z nośnikiem zgodnym z wymaganiami WE.

Inne zalety:
Łatwiejsze i szybsze leczenie
Zastosowane ziarno kookrągłyowe w trzech
stopniach ziarnistości jest znacznie efektyw
niejsze niż w przypadku porównywalnych
narzędzi.
Delikatniejsze stosowanie
Kapturek ścierny wymaga tylko niewielkiego
nacisku. Praca jest mniej męcząca. Skóra nie
jest obciążania tak bardzo.
Efekt samooczyszczania
Efekt samooczyszczania zmniejsza uciążliwe
i niehigieniczne zatykanie powierzchni kapturka
ściernego pozostałościami skóry.

Nowość!
ziarno kookrągłyowe od
drobnego do zgrubnego

żywica
bezfenolowa

kapturek ścierny SK PODO

ekologiczny nośnik
bawełniany
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Podologiczne kapturki ścierne

SK PODO, okrągły Ø 5 mm
Ilustracja produktu

1:1

Nr artykułu

Opis artykułu

Jakość

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A21100052080

SK PODO 5 mm okrągły

zgrubny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21100052150

SK PODO 5 mm okrągły

średni

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100052320

SK PODO 5 mm okrągły

drobny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Nr artykułu

Opis artykułu

Jakość

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A21100072080

SK PODO 7 mm okrągły

zgrubny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072150

SK PODO 7 mm okrągły

średni

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072320

SK PODO 7 mm okrągły

drobny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Nr artykułu

Opis artykułu

Jakość

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A21100102080

SK PODO 10 mm okrągły

zgrubny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102150

SK PODO 10 mm okrągły

średni

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102320

SK PODO 10 mm okrągły

drobny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Nr artykułu

Opis artykułu

Jakość

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A21100132080

SK PODO 13 mm okrągły

zgrubny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132150

SK PODO 13 mm okrągły

średni

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132320

SK PODO 13 mm okrągły

drobny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK PODO, okrągły Ø 7 mm
Ilustracja produktu

1:1

SK PODO, okrągły Ø 10 mm
Ilustracja produktu

1:1

SK PODO, okrągły Ø 13 mm
Ilustracja produktu

6

1:1

* Każdy karton zawiera 5 woreczków foliowych po 10 kapturków ściernych.

Podologiczne kapturki ścierne

SK PODO, okrągły Ø 16 mm
Ilustracja produktu

1:1

Nr artykułu

Opis artykułu

Jakość

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A21100162080

SK PODO 16 mm okrągły

zgrubny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162150

SK PODO 16 mm okrągły

średni

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162320

SK PODO 16 mm okrągły

drobny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Precyzyjne i dokładnie dopasowane nośniki do kapturków ściernych
W połączeniu z nośnikami do kapturków ściernych firmy
LUKAS SK PODO ma dużą dokładność dopasowania
i może w pełni zaprezentować swoje możliwości. Podczas
użycia kapturek jest mocno osadzony na nośniku. Po użyciu
kapturek można łatwo wymienić.
Więcej informacji o pasujących nośnikach do kapturków
ściernych na stronie 13.
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Wyjątkowo delikatna
ochrona z techno
logią zmiany koloru

a

W pełni bezpieczna medyczna pielęgnacja stóp
Jako innowacyjny, globalny producent, LUKAS w swoich kapturkach ściernych
stawia na efekt termiczny: opatentowany system zmiany koloru zapewnia
wczesną sygnalizację niebezpieczeństwa przegrzania. Pacjenci i użytkownicy
zyskują większe bezpieczeństwo i pewność podczas zabiegów podologicznych
i pielęgnacyjnych.
Dwustopniowa technologia zmiany koloru ostrzega w porę przed grożącym
przegrzaniem. Użytkownik może natychmiast zareagować, zmniejszając
docisk, opracowując inne miejsce lub przerywając na chwilę pracę. Zamiast
mrowienia i bólu pacjent odczuwa zabieg jako przyjemy. Niebezpieczeństwo
uszkodzenia skóry wskutek przegrzania jest niemal całkowicie wyeliminowane.
Z tego postępu technologicznego w dziedzinie medycznej pielęgnacji stóp/
podologii szczególnie ucieszą się cukrzycy. Właśnie oni mają często ograni
czone odczuwanie temperatury i bólu na stopach (neuropatia). Ani operator
narzędzia, ani pacjent mógłby nie zauważyć w porę za wysokiej temperatury
podczas szlifowania, a tym samym przegrzania. Dodatkową niekorzystną
okolicznością w przypadku cukrzyków są problemy z gojeniem się ran.
Tradycyjne instrumenty, takie jak frezy, ściernice diamentowe lub skalpele,
oznaczają zawsze niebezpieczeństwo oparzenia lub skaleczenia
skutkujące w przypadku cukrzyków wyżej wymienionymi
problemami. Bardzo nowoczesny kapturek ścierny
THERMO zmniejsza te zagrożenia do minimum.
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Innowacyjna

światowa nowość

z technologią zmiany koloru!

Inne zalety:
Skuteczniejsze i szybsze użycie
W porównaniu do tradycyjnych kapturków ściernych i innych instrumentów kapturek
SK THERMO zapewnia dokładniejszą i delikatniejszą pielęgnację stóp.
Większa szybkość ścierania bez wymiany kapturka ściernego
Dzięki efektowi samooczyszczania w maksymalnym stopniu wyeliminowane jest
przywieranie resztek tkanki skórnej. Jednym kapturkiem można więc usuwać duże
ilości zrogowaciałego naskórka.
Trwałe i nieszkodliwe dla pacjenta oraz środowiska
Używanie farb spożywczych, żywicy niezawierającej fenolu i formaldehydu oraz
ekologicznej bawełny do produkcji naszych kapturków ściernych przyczynia
się do ograniczenia podrażnień skóry i zagrożeń dla środowiska naturalnego.

ostrożnie

Zintegrowany efekt termiczny ostrzega przez
zmianę koloru kapturka przed przegrzaniem
i uszkodzeniem skóry.

optymalnie

2stopniowe ostrzeżenie

stop

Efekt termiczny z
2-stopniowym ostrzeganiem

Znak CE potwierdza, że nasze narzędzia zostały poddane procedurze oceny zgodności i dzięki
temu spełniają ustawowe wymagania dla produktów medycznych.
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Podologiczne kapturki ścierne

SK THERMO, okrągły Ø 5 mm
Ilustracja produktu

1:1

Nr artykułu

Opis artykułu

Jakość

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A21080052080

SK THERMO 5 mm okrągły

zgrubny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21080052150

SK THERMO 5 mm okrągły

średni

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080052320

SK THERMO 5 mm okrągły

drobny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Nr artykułu

Opis artykułu

Jakość

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A21080072080

SK THERMO 7 mm okrągły

zgrubny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072150

SK THERMO 7 mm okrągły

średni

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072320

SK THERMO 7 mm okrągły

drobny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Nr artykułu

Opis artykułu

Jakość

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A21080102080

SK THERMO 10 mm okrągły

zgrubny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102150

SK THERMO 10 mm okrągły

średni

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102320

SK THERMO 10 mm okrągły

drobny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Nr artykułu

Opis artykułu

Jakość

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A21080132080

SK THERMO 13 mm okrągły

zgrubny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132150

SK THERMO 13 mm okrągły

średni

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132320

SK THERMO 13 mm okrągły

drobny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK THERMO, okrągły Ø 7 mm
Ilustracja produktu

1:1

SK THERMO, okrągły Ø 10 mm
Ilustracja produktu

1:1

SK THERMO, okrągły Ø 13 mm
Ilustracja produktu
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* Każdy karton zawiera 5 woreczków foliowych po 10 kapturków ściernych.

Podologiczne kapturki ścierne

SK THERMO, okrągły Ø 16 mm
Ilustracja produktu

1:1

Nr artykułu

Opis artykułu

Jakość

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A21080162080

SK THERMO 16 mm okrągły

zgrubny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162150

SK THERMO 16 mm okrągły

średni

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162320

SK THERMO 16 mm okrągły

drobny

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Precyzyjne i dokładnie dopasowane nośniki do kapturków ściernych
W połączeniu z nośnikami LUKAS kapturki SK THERMO
maja dużą dokładność dopasowania i mogą w pełni
zaprezentować swoje możliwości. Podczas użycia kapturek
jest mocno osadzony na nośniku. Po użyciu kapturek
można łatwo wymienić.
Więcej informacji o pasujących nośnikach do kapturków
ściernych na stronie 13.
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Nośniki do kapturków ściernych:
precyzyjne – dokładnie dopasowane –
bezpieczne
Nośniki LUKAS GT PODO są precyzyjnie dopasowane do
kapturków ściernych LUKAS. Uzyskana idealna dokładność
dopasowania nośników i kapturków zapewnia wysokie
bezpieczeństwo podczas medycznej pielęgnacji stóp.
W trakcie użycia kapturek jest mocno i niezawodnie
osadzony na nośniku. Można go bardzo szybko wymienić.

Nośniki do kapturków ściernych LUKAS GT PODO

Wszystkie nośniki do kapturków ściernych GT PODO firmy
LUKAS mają trzpień z nierdzewnej stali szlachetnej i znak CE.

Nośniki do kapturków ściernych: dopasowane precyzyjnie do kapturków ściernych LUKAS

Znak CE potwierdza, że nasze narzędzia zostały poddane procedurze oceny zgodności i dzięki
temu spełniają ustawowe wymagania dla produktów medycznych.
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Podologiczne nośniki do kapturków ściernych

Nośniki do kapturków ściernych GT PODO
Ilustracja produktu

1:1

Nr artykułu

Opis artykułu

zalec. prędk.
obrot. w obr./min

A251000522

GT PODO 5 mm okrągły

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 1*

A251000722

GT PODO 7 mm okrągły

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001022

GT PODO 10 mm okrągły

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001322

GT PODO 13 mm okrągły

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001622

GT PODO 16 mm okrągły

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

13

Typowe przykłady

Przykładowe zastosowania
i rady ekspertów
Wysokiej jakości instrumenty firmy LUKAS do
profesjonalnej pielęgnacji stóp
Dobór instrumentów do pielęgnacji stóp jest szczególnie
ważny w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę
oraz neuropatię, a także osób starszych z cienką skórą.
Urządzenia muszą działać dokładnie, ale też delikatnie.
Poza tym nie mogą powodować niebezpieczeństwa
zranienia stóp.
Kapturki ścierne SK PODO i SK THERMO oraz nośniki do
kapturków GT PODO firmy LUKAS spełniają te wysokie
wymagania.

Wyzwaniem w dziedzinie podologii jest tzw. stopa
cukrzycowa. Osoby cierpiące od wielu lat na cukrzycę
doznają często uszkodzeń naczyń krwionośnych i ner
wów stóp. Skutkiem są zakłócenia ukrwienia i czucia.
Pogorszone ukrwienie przyczynia się do spowolnienia
gojenia się ran. Istnieje wiele różnych wariantów zespołu
stopy cukrzycowej. Obejmują one zakres od drobnych
ran poprzez grzybicę aż po obumarcie partii tkanek
skutkujące amputacją.

Wszystko, co jest potrzebne do indywidualnej,
delikatnej pielęgnacji

Typowe problemy ze stopami u cukrzyków
w praktyce

Mamy instrumenty optymalnie dopasowane do każde
go rodzaju pielęgnacji stóp: gruba ziarnistość i duże
średnice kapturków do usuwania grubych warstw
zrogowaciałej skóry, średnia i drobna ziarnistość do
wykańczania. Średnie średnice kapturków najlepiej
nadają się do pielęgnacji zrogowaciałych warstw skóry
o średniej i małej grubości. Najmniejsze średnice kap
turków są przeznaczone do palców, czubków palców
i trudno dostępnych miejsc.

Z powodu ograniczonej zdolności odczuwania, cukrzycy
często nie czują drobnych urazów. Są to zwłaszcza urazy
na podeszwie lub między palcami. Skutkiem mogą być
nieodwracalne uszkodzenia, a nawet utrata palców lub
całej stopy.

Podczas pracy z użyciem kapturka ściernego PODO
wymagany jest znacznie słabszy docisk niż w przypadku
tradycyjnych narzędzi. Nowatorski kapturek ścierny SK
THERMO jest również idealnym rozwiązaniem problemu
tarcia skutkującego wytwarzaniem ciepła. Zmiana koloru
w porę sygnalizuje za wysoką temperaturę. Dodatkowo
nośnik GT PODO odprowadza część ciepła. Jest to
decydująca zaleta również w przypadku osób chorych
na cukrzycę. Informacja o temperaturze zapobiega
niepożądanemu przegrzaniu nerwów stopy w przypadku
bardzo wrażliwych pacjentów.
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Zabiegi dla pacjentów chorych na cukrzycę
z zastosowaniem produktów podologicznych
firmy LUKAS.

Podologia może wnieść bardzo dużo pozytywnych
rozwiązań i współpracuje z lekarzami, aby zapobiegać
gorszym skutkom.

Dlaczego medyczna pielęgnacja stóp
cukrzyków musi odbywać się ze szczególną
delikatnością?
Cukrzycy wymagają szczególnie uważnej, kompleksowej
pielęgnacji podologicznej. Zakłócenia czucia na podłożu
nerwowym w stopie cukrzyka mogą przejawiać się
zarówno osłabieniem odczuwania bodźców, jak i zwięk
szeniem czułości na bodźce. Każdy podolog zdobywa
wiedzę medyczną dotyczącą powstawania i znaczenia
zespołu stopy cukrzyka w ramach kształcenia i państwo
wych egzaminów. Dzięki temu kompleksowa medyczna
pielęgnacja podologiczna jest prowadzona precyzyjnie,
skutecznie i delikatnie. Równie ważny jest dobór instru
mentów. Produkty firmy LUKAS do medycznej pielęgnacji
podologicznej spełniają te wysokie wymagania i są
dostępne w różnych wariantach, dopasowanych do
problemów ze stopami.

Zespół ekspertów LUKAS w dziedzinie podologii
Produkty podologiczne firmy LUKAS są opracowywane przez projektantów i ekspertów znających potrzeby
klientów, razem z wyspecjalizowanym doradcą zewnętrznym z branży.

Dr. Gerd Fischer

Andrea Bittner

Dr. Sebastian Schwark

Christian Pallesche

Georg Klug
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Podologiczne kapturki ścierne
i nośniki do kapturków ściernych

lukas-podological.com
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LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG
Gebrüder-Lukas-Straße 1
51766 Engelskirchen (Niemcy)
Fon +49 2263 84-0
Fax +49 2263 84-327 (Sprzedaż krajowa)
Fax +49 2263 84-300 (Sprzedaż zagraniczna)
le@lukas-erzett.de

